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Maranhão
vai calçar
rua das
Tilápias

Perto da eleição, Kiko
gasta R$ 12 milhões por
ano com comissionados
A Prefeitura de

Ribeirão Pires pode che-
gar a gastar em 2019, R$
12.286.461,92 com fun-
cionários contratados
sem concurso público, os
chamados comissiona-
dos, cargos de livre esco-
lha do prefeito municipal.
São servidores contrata-
dos em regime de con-
fiança do prefeito Kiko
Teixeira (PSB).
Os dados referentes ao

mês de maio deste ano
mostram que 201 funcio-
nários exercem cargos
comissionados. Vale des-
tacar que o menor salário
pago a eles é o de R$
1.715,90 e o mais alto R$
10.508,35.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO  

Faço saber que pretendem se casar  e  apresen-
taram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

EDERSON  JUNIOR PRADO VITOR, estado civil
solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  em
Mauá, SP no dia três de março de mil novecentos e

oitenta  e  cinco  (03/03/1985),  residente e
domiciliado Rua Espírito Santo, 42, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de SEBASTIÃO VITOR ede
ROSA MARIA PRADO VITOR. LEIDIANE   RIBEIRO   DE
JESUS,   estado  civil  solteira,  profissão maquiado-
ra,  nascida  em  Poções,  BA  no  dia oito de novem-
bro de mil novecentos  e oitenta e oito
(08/11/1988), residente e domiciliada Rua Espírito
Santo,  42, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de
VALMIR DE JESUS e de ELIENE DA SILVA RIBEIRO.                                

FRANCISCO   CLÉBER   DE  SOUZA,  estado  civil
divorciado,  profissão motorista,  nascido  em
Diadema,  SP  no dia quatro de janeiro de mil nove-
centos  e  oitenta  e um (04/01/1981), residente e
domiciliado Rua das  Rosas,  08,  Aliança,  Ribeirão
Pires, SP, filho de FRANCISCO DE SOUZA e de MARIA
DA CONCEIÇÃO DE SOUZA. NEUSA  GARCIA  DE
MORAES, estado civil divorciada, profissão opera-
dora de  caixa,  nascida em Pilar do Sul, SP no dia
cinco de outubro de mil novecentos  e  oitenta  e
um (05/10/1981), residente e domiciliada Rua das
Rosas, 08, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
PEDRO DE MORAES e de GENOVEVA GARCIA
MACHADO.                                           

FABIO  DA  SILVA  SANTANA,  estado  civil sol-
teiro, profissão ajudante geral,  nascido  em  Mauá,
SP  no  dia  vinte  e  nove de maio de mil novecen-
tos  e  noventa  e um (29/05/1991), residente e
domiciliado Rua Santos,  88,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO JOSE SANTA-
NA e de CLARICE APARECIDA DA SILVA SANTANA.
MAYARA  SANTOS GOMES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Santo André, SP no dia
vinte e sete de setembro de mil novecentos e
noventa  e cinco (27/09/1995), residente e domici-
liada Rua Santos, 88, São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSENILTON DIAS GOMES e de
ROSENEIDE DA COSTA SANTOS GOMES.                                   

LUIZ   FERNANDO   MOREIRA  MUNIZ,  estado
civil  solteiro,  profissão caldeireiro,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia quatro de dezembro de
mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  (04/12/1989),
residente  e domiciliado  Avenida Indianópolis, 24,
Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ MUNIZ
e de CLAUDETE MOREIRA DA SILVA MUNIZ. ELAINE
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil soltei-

ra, profissão auxiliar de escritório, nascida em
Guararapes, SP no dia vinte e um de julho  de  mil
novecentos  e oitenta e dois (21/07/1982), residen-
te e domiciliada  Avenida Indianópolis, 24, Ponte
Seca, Ribeirão Pires, SP, filha  de  LEONILDO  APA-
RECIDO  DOS SANTOS e de APARECIDA FERREIRA
DOS SANTOS.                                                               

OSWALDO  DOS  SANTOS DA SILVA, estado civil
solteiro, profissão pintor automotivo,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia treze de novembro de mil
novecentos e oitenta e cinco (13/11/1985), residen-
te e domiciliado Rua Antônio Zampol, 114, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filho de OSWALDO MOREIRA DA
SILVA e de ZILDA DOS SANTOS. FERNANDA  DE
ALMEIDA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profis-
são operadora  de  caixa,  nascida em Ribeirão Pires,
SP no dia dezoito de agosto  de  mil  novecentos e
oitenta e nove (18/08/1989), residente e domicilia-
da  Rua  Antônio  Zampol,  114,  Bocaina, Ribeirão
Pires, SP, filha de EDSON ISIDORO DA SILVA e de
CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA.   

THIAGO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro,
profissão ajudante geral, nascido  em  Paulo
Afonso,  BA  no  dia  dezessete  de  março  de mil
novecentos  e  noventa  e  um  (17/03/1991),  resi-
dente  e domiciliado Avenida  das  Aleluias  (Jd
Serrano), 35, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
JOSÉ BARBOSA LIMA e de NECI MARIA DA SILVA
LIMA. ALINE  PEREIRA LIMA, estado civil solteira,
profissão copeira, nascida em  São  Paulo,  SP no dia
treze de maio de mil novecentos e noventa e quatro
(13/05/1994), residente e domiciliada Avenida das
Aleluias (Jd Serrano),  35, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de ANTONIO LUIZ LIMA e de MERCIA PEREIRA
DA SILVA.                                         

VINICIUS  BASTOS  DO  NASCIMENTO,  estado
civil  solteiro,  profissão conferente,  nascido  em
Mauá,  SP  no dia vinte e um de março de mil nove-
centos e noventa e cinco (21/03/1995), residente e
domiciliado Rua Fagundes  Varela,  037,  Represa,
Ribeirão  Pires, SP, filho de HELIO VIEIRA DO NASCI-
MENTO e de MARLUCE GOMES DE BASTOS NASCI-
MENTO. KARINE  FERREIRA  DA SILVA, estado civil
solteira, profissão operadora de  loja,  nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de novembro de
mil   novecentos   e   noventa  e  quatro
(18/11/1994),  residente  e domiciliada  Rua
Fagundes  Varela,  037, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filha de ANTONIO MOURA DA SILVA e de BERNADE-
TE FERREIRA.              

LEANDRO  VASCONCELLOS  DE  FREITAS,  estado
civil solteiro, profissão operador de empilhadeira,
nascido em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis  de
abril  de  mil  novecentos  e  setenta  e nove
(26/04/1979), residente  e domiciliado Rua Doutor

Virgílio Gola (Vl Albertina), 181, Pastoril, Ribeirão
Pires, SP, filho de WALDEMAR PAULO DE FREITAS
FILHO e de NILZA VASCONCELLOS DE FREITAS.
JOYCE  ARIANE DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão consultora de vendas,  nascida  em  Santo
André, SP no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos  e  oitenta  e quatro (16/06/1984), residente
e domiciliada Rua  Doutor  Virgílio  Gola  (Vl
Albertina),  181, Pastoril, Ribeirão Pires,  SP,  filha
de  JOSÉ  DOMINGOS DA SILVA e de MARIA BENEDI-
TA DA SILVA.                                                                

GERALDO DOMINGOS RIBEIRO, estado civil
divorciado, profissão cobrador, nascido  em
Iacanga,  SP  no dia dois de setembro de mil nove-
centos e sessenta  e  três  (02/09/1963),  residente
e  domiciliado Rua Manoel Simões,  480,  Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ DOMINGOS e de
ELZIRINA RIBEIRO. SILMARA  DOS  SANTOS,  estado
civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza,  nas-
cida  em Ribeirão Pires, SP no dia onze de outubro
de mil novecentos  e setenta e sete (11/10/1977),
residente e domiciliada Rua Manoel  Simões,  480,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de ALOISIO DOS
SANTOS e de FLORICE CABRAL DOS SANTOS.                                

ARMANDO   DAS   NEVES   DIAS,   estado   civil
divorciado,  profissão comerciário,  nascido  em
Vila Nova de Ourem, Portugal no dia vinte e dois  de
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e seis
(22/02/1956), residente  e  domiciliado  Rua
Regente  Feijó,  263, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho de MANUEL DIAS SIMÕES e de MARIA EZE-
QUIEL DAS NEVES. ANDRÉIA  DIAS  DE  SOUSA,  esta-
do  civil  solteira,  profissão do lar, nascida  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e oito de
dezembro de mil novecentos e setenta e um
(28/12/1971), residente e domiciliada Rua  Regente
Feijó,  263,  Roncon,  Ribeirão Pires, SP, filha de
JOÃO FERREIRA DE SOUSA e de CESARINA DIAS DE
SOUSA.   

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ALEX SANTOS LIMA, de nacionalidade brasilei-

ra, estado civil divorciado, profissão pedreiro, natu-
ral de Ribeirão Pires-SP, nascido no dia dezessete de
outubro de mil novecentos e setenta e quatro, resi-
dente e domiciliado na Rua Triunfo, nº 82, São
Caetaninho, Ribeirão Pires-SP, filho de JOSÉ DE CAR-
VALHO LIMA e de DOMITILIA SANTOS LIMA e
ANDREIA BUENO DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, profissão inspetora
de alunos, natural de Itabuna-BA, NASCIDA NO DIA
DOZE DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA
E DOIS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA Rua Vitória
Régia, nº 283, Jardim Primavera, em Mauá-SP, filha
de WALDELICIO ARAÚJO DOS SANTOS e de JANDIRA
NARCISO BUENO.                

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE D I T O R I A L  D A  F O L H A

Comissionados custam muito em Ribeirão
Em qualquer Gestão Pública, os servido-

res comissionados estão presentes. São
profissionais de confiança da chefia que
ocupam cargos sem concurso público. Seja
na esfera municipal, estadual ou federal,
no Legislativo, Executivo ou Judiciário, os
assessores ganham mais que os concursa-
dos e muitas vezes são nomeados
pelo simples fato de terem apoia-
do as candidaturas vencedoras. 
Em Ribeirão Pires não é dife-

rente, são 201 profissionais em
cargos de confiança do prefeito
Kiko Teixeira, que custam mais de
R$ 1 milhão ao mês no bolso do
contribuinte. Se mantidos, em um ano, o
custo passa dos R$ 12 milhões. 
É inegável que ter pessoas de confiança

em postos estratégicos é compreensível e
aceitável, contudo, em uma Prefeitura
pequena como a de Ribeirão Pires, esse
número ultrapassar 200 pessoas não se

justifica, a não ser, pelo apoio político ou
troca de favores. 
A situação ainda se torna pior após o

anúncio de um relatório do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
mostrando que a Estância arrecadou
menos que o esperado e pode ter com-

prometida a sua capacidade de
investimento. 
O prefeito Kiko Teixeira precisa

rever esses cargos, analisar a
necessidade dos mesmos, enxugar
o número de comissionados, redu-
zindo a Folha de Pagamento, con-
tribuindo para a melhora da recei-

ta. 
Não se pode aceitar o fato de reduzir o

grau de investimentos em projetos neces-
sários para bancar a permanência de alia-
dos no poder. 
Não foi o que o prefeito prometeu que

faria durante a campanha eleitoral!  

“Não se pode
aceitar o fato”
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Que a proximidade entre o pre-
feito de Ribeirão Pires e o pré-can-
didato a prefeito de Rio Grande da
Serra, Claudinho da Geladeira,
ainda não foi digerida.

***
Que em entrevista recente, o

afilhado político de Kiko, o verea-
dor de Rio Grande da Serra Akira
Auriani (PSB), negou estar preocu-
pado com a possível aliança.

***

Que Akira é pré-candidato a
prefeito em Rio Grande, e espera o
apoio do prefeito da Estância.

Que apesar de desdenhar da
fomentada aliança entre Kiko e o
seu concorrente, o vereador man-
dou “mensagens” ao padrinho.

***
Que Akira não afastou buscar

outro grupo de apoio, caso Kiko
estabeleça apoio para Claudinho
da Geladeira.

***
Que Akira nem pensa em dei-

xar Claudinho ser “cabeça de
chapa” na sucessão em Rio
Grande da Serra.

***
Que perguntado se aceitaria

como vice, dois prefeituráveis,
Claudinho da Geladeira e Claurício
Bento (DEM), respondeu com um
simples: “Talvez”.

***
Que pelo visto, uma proximida-

de entre oponentes está cada vez
mais distante. Mais uma “batata
quente” para Kiko descascar.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

A nova sede da Câmara de Rio
Grande da Serra será inaugurada
nesta quarta-feira (26), às 19
horas. O novo endereço contará
com sala para vereadores e admi-
nistrativo, plenário e completo sis-
tema de acessibilidade.

Para o presidente do
Legislativo, Claudinho Monteiro
(PSB) uma conquista de todos.

“Fico feliz por ter conseguido
viabilizar junto ao prefeito Gabriel
Maranhão a transferência da
Câmara para um prédio público e
moderno, dando condições dignas
de trabalho aos servidores e aos
vereadores, e garantindo o acesso
irrestrito para toda população”.

A Casa de Leis fica na Rua do
Progresso, 251 - Jardim Progresso.  

Câmara de Rio Grande 
será inaugurada amanhã

Nova sede fica na Rua do Progresso, região central da cidade

Arquivo Folha

Servidores da Casa de Leis durante visita ao novo espaço da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra 
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Ribeirão deve gastar R$ 12 milhões neste  
ano com servidores de confiança do prefeito

Os dados são da Secretaria de Administração tendo como base a Folha de Pagamento do mês de Maio
A Prefeitura pode chegar a

gastar em 2019, R$
12.286.461,92 com funcioná-
rios contratados sem concurso
público, os chamados comissio-
nados, cargos de livre escolha
do prefeito municipal. São ser-
vidores contratados em regime
de confiança do prefeito Kiko
Teixeira (PSB). Os dados estão
em resposta de requerimento
enviado ao vereador Amigão
D’Orto (PTC) pela Secretaria de
Administração da Prefeitura de
Ribeirão Pires. 

Os dados referentes ao mês
de maio deste ano mostram
que 201 funcionários exercem
cargos comissionados gerando
um custo mensal de R$
880.441,96 em salários, acres-
cidos R$ 143.429,90 de encar-
gos, totalizando no mês, R$
1.023.871,86. Caso a Prefeitura
mantenha os atuais servidores,
em 12 meses, terá gasto R$
12.286.462,32 com esses servi-
dores de confiança. 

Para o vereador Amigão
D’Orto, os números são eleva-
dos, e precisam ser revistos

com urgência pelo Executivo. 
“São muitos comissionados,

mais de 200 pessoas, com salá-
rios acima dos servidores con-
cursados. É preciso que o
Executivo reveja essa forma de
contratação. Eu diminuiria o
número de funcionários de
confiança. Está na hora de uma
Reforma Administrativa”,
defende o vereador. 

Sobre os altos salários apon-
tados por Amigão, vale desta-
car que o menor salário pago é
o de R$ 1.715,90 e o mais alto
R$ 10.508,35. 

“Recentemente o Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo publicou um relatório
mostrando que as Prefeituras
do Estado de São Paulo estão
com gastos excessivos com
despesas de pessoal, muitas,
acima do limite prudencial
estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Infelizmente Ribeirão Pires
aparece entre as 10 cidades
com a maior variação negativa
entre a receita prevista e a
arrecadação, por isso entendo

que é necessário agir rápido
para diminuir a Folha, insisto,
com cortes de comissionados”,
defende Amigão D’Orto. 

O parlamentar faz alusão ao
levantamento do Tribunal de
Contas onde quase um terço
dos municípios paulistas estão
com gastos excessivos com
despesas de pessoal, acima do
limite prudencial ou ultrapas-
sando o teto estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). O quadro faz parte das
análises contábeis dos dados
de receitas e despesas feitas
pelo Tribunal relativas ao 1º
quadrimestre e ao 2º bimestre
do exercício de 2019. 

A Estância é apontada no
Inciso I do artigo 59 da LRF, no
tocante a arrecadação inferior
ao planejado e no Inciso V do
artigo 59 da LRF, por indícios de
irregularidades na gestão orça-
mentária. Ainda segundo a
Corte, Ribeirão Pires é reinci-
dente nos gastos excessivos.
Procurada pela reportagem, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
não se pronunciou.Kiko Teixeira tem 201 servidores de confiança na Prefeitura de Ribeirão 

Foto: Reprodução Rede Social
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Maranhão irá pavimentar
a rua das Tilápias

Ruas de bairros afastados estão com obras de calçamento 

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra segue com o cronogra-
ma de obras de infraestrutra
em bairros periféricos do muni-
cípio. 

Na região da Vila Guiomar, a
rua  Juscelino Kubistchek está
em fase final de calçamento. A
via que liga a Estrada
Guilherme Pinto Monteiro ao
Jardim Guiomar recebe pavi-
mento de paralelepípedos.

Outra obra que teve início é

o calçamento da rua Fernando
Costa, no Parque do
Governador. A via receberá
pavimento asfáltico, por ser
íngrime.

O prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) esteve ficalizando
os trabalhos ao lado da secre-
tária de Obras, Sandra
Malvese.

Na Fernando Costa, o prefei-
to destacou que as interven-
ções estão na movimentação

de terra, segundo ele, prioritá-
rio para a execução dos servi-
ços de melhorias.

“A movimentação de terra é
prioritária, para além do asfal-
to, estar implantando a calça-
da, dando o direito de ir e vir
para toda a população do
Parque do Governador”.

Durante vistoria na Juscelino
Kubistchek, Gabriel Maranhão
pontuou que a via é importante
elo do bairro.

“Estou acompanhando as
obras do término do calçamen-
to desta rua, compromisso que
firmamos com a população.
Está rua é importante para a
locomoção dos moradores da
Vila Guiomar e São João, que
iremos estar entregando em
julho.

O prefeito aproveitou a
oportunidade para anunciar o
início do calçamento da rua das
Tilápias, também no Jardim
Guiomar.

“No mês de julho daremos
ordem de início para o calça-
mento da rua das Tilápias”,
finalizou o prefeito.

Secretária de Obras e o prefeito durante vistoria na rua Fernando Costa 

Foto: Reprodução Rede Social
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Idosa tem R$ 20 mil 
roubados durante sequestro

A vítima foi abordada por um casal na Rua do Comércio, em Ribeirão Pires

Uma idosa de 71 anos foi vítima
de sequestro-relâmpago na região
central de Ribeirão Pires, na
manhã da última terça-feira (18).
C.M.F.G teria sido abordada por
um casal enquanto se dirigia a uma
agência bancária na Rua do

Comércio. A vítima teve um prejuí-
zo de 20 mil reais. 

Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, o homem
teria dito para a senhora entrar no
banco e não falar nada para nin-
guém, enquanto a mulher que o

acompanhava fazia menção de
estar portando uma arma de fogo.
A vítima foi obrigada a realizar um
saque de cinco mil reais no caixa
interno da agência. 

A vítima ainda foi levada a um
veículo, onde percorreu acompa-
nhada pelos sequestradores por
mais três agências, em Mauá - nas
quais realizou mais saques no valor
de cinco mil.  

Ainda de acordo com informa-
ções, o homem entrava no banco
com a vítima,  enquanto a mulher
aguardava do lado de fora. O indi-
ciado informava aos funcionários
que era familiar de C.M.F.G e que o
dinheiro sacado da poupança da
vítima seria para lhe ajudar. 

Após efetuar os saques, a vítima
foi liberada próximo ao
Supermercado Coop, em Mauá. Os
pertences da idosa, bem como
seus cartões não foram levados.  A
Polícia Civil investiga o caso.  

O primeiro saque ocorreu na agência localizada no Centro da Estância

Foto: Reprodução 

Homem é preso após tentar matar 
companheira com tesoura em Ribeirão 

Na tarde da última quinta-feira
(20), um homem foi preso em fla-
grante por agredir e ameaçar uma
mulher com uma tesoura, em
Ribeirão Pires. O caso foi registrado
como Feminicídio Tentado.

Segundo informações, a vítima
estava no banheiro da casa quan-
do foi abordada pelo agressor, que
entrou no local e trancou a porta.

Ele ainda teria dito que se a vítima
não ficasse com ele, não ficaria
com mais ninguém.  A mulher foi
agredida com socos na região da
cabeça e do rosto. 

O agressor ainda utilizou uma
tesoura para agredi-la e afirmou
que iria matá-la. No momento em
que o acusado iria golpeá-la, a
mulher conseguiu bater no objeto

e tirá-lo da mão do agressor. 
O sobrinho e o filho da vítima

conseguiram arrombar a porta e
tirá-lo de cima da vítima. O homem
ainda conseguiu fugir, mas acabou
detido pela Polícia Militar na
Rodovia Índio Tibiriçá. 

Já a vítima foi levada para UPA
Santa Luzia, onde recebeu os cui-
dados médicos necessários. 
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Fotos: Divulgação e Folha 

Quem comemorou 
aniversário ontem (24)
foi Tieta, são 78 anos de
vida. Parabéns dos
amigos e familiares

Equipes de Capoeira e Muay Thai da Academia CT
Team Gama, no Parque Aliança em Ribeirão Pires
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Festival do Chocolate
terá Iza e Thiaguinho

Festival acontece entre 19 de julho e 4 de agosto. A entrada será 1 kg de alimento
A Prefeitura de Ribeirão Pires

anunciou as atrações e o formato
do 13º Festival do Chocolate. A
festa, uma das maiores da região,
acontecerá nos finais de semana
entre 19 de julho e 4 de agosto, no
Complexo Ayrton Senna. As entra-
das para o evento serão trocadas
por 1 Kg de alimento não perecí-
vel. As datas para a troca dos
ingressos, bem como a programa-
ção completa dessa edição, serão
divulgados nos próximos dias.

Confira a programação do
palco principal:

Primeiro final de semana:
19/7 – Thiaguinho
20/7 – Blitz
21/7 – Melim

Segundo final de semana:
26/7 – Yasmin Santos
27/7 – Leci Brandão e Diogo

Nogueira
28/7 – Lucas Lucco

Terceiro final de semana:
2/8 – Falamansa
3/8 – Iza
4/8 – DilsinhoIza está escalada para o último final de semana do Festival 

Foto: Divulgação
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Dos 24 times que iniciaram
o Campeonato Municipal
Divisão Especial de Ribeirão
Pires, sobraram apenas dois,
Planalto e Confiança, que farão
a final da competição no próxi-
mo domingo às 10 horas no
campo do Centro Esportivo
Municipal da Vila Gomes, que
aguarda uma grande presença
de torcedores.

Para chegar até a final, cada
equipe disputou dez jogos e o
time do Planalto chega invicto
na decisão, com 8 vitórias e
dois empates. 

Já o Confiança somou 8 vitó-

rias e duas derrotas ao longo
do torneio. Assim o Planalto
somou  26 pontos e o
Confiança 24 em todo campeo-
nato.

Já com relação ao número
de gols marcados, o Confiança
leva vantagem pois marcou 23
vezes e sofreu 7 gols. Já o
Planalto assinalou 19 gols e
sofreu 4.

No entanto, nada do que foi
realizado durante o torneio
terá valor, ou seja, nenhuma
das equipes leva vantagem na
final. Se o confronto terminar
empatado no tempo normal, o

vencedor será decidido nas
penalidades máximas.

O Campeonato Municipal
Divisão Especial 2019 foi orga-
nizado pela Liga
Ribeirãopirense de Futebol,
presidida por Wagner Araújo, o
Danda, e realizou 98 jogos em
quatro campos distintos (Ouro
Fino, Caçula, Vila Monteiro e
Vila Gomes).

Foram marcados 301 gols e
o artilheiro até o momento é o
atleta do Vila Bonita, Rafael
Sergio de Souza que marcou 10
gols e o goleiro menos vazado
é o do time do Planalto que
sofreu apenas 4 gols.

Este torneio também contou
com a inscrição de 589 jogado-
res e 96 dirigentes, além de 9
trios de arbitragens diferentes.

Semifinal
Para chegar na decisão o

time do Planalto  venceu, no
último domingo, o Quarta
Divisão nos pênaltis por 4 a 2.
No tempo normal o jogo termi-
nou empatado em 1 a 1.

Já o Confiança ganhou do
Jardim Guanabara no tempo
normal por 2 a 1 na outra semi-
final.

“Para a final estamos prepa-
rando uma grande festa que
nunca houve no futebol em
todos os tempos”, contou
Danda.

Rebaixados
O torneio contou a partici-

pação de 24 times divididos em
3 grupos e os últimos coloca-
dos de cada grupo mais um
pior colocado no geral foram
rebaixados de divisão para o
torneio de 2020 e as equipes
rebaixadas esse ano foram:
Bolívia, Aliados, Acea e
Alvorada.

Planalto x Confiança fazem
a final do Municipal de RP
Decisão da Divisão Especial ocorre no próximo domingo no campo da Vila Gomes

Time do Planalto  está invicto na competição

Equipe do Confiança tem melhor saldo de gols que o adversário 

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
PROCESSO Nº 891/2019 – PREGÃO PRES-

ENCIAL N°30/2019 - OBJETO: Aquisição de coletes
balísticos para a Guarda Civil Municipal.
Considerando despacho da Secretaria de
Segurança, Trânsito e Defesa Civil, fica o presente
Pregão “Revogado”. Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 24/06/2019.

DESPACHO DA PREGOEIRA - PREGÃO Nº
06/2019 – PROCESSO DE COMPRAS Nº
2450/2018 ANALISE DE AMOSTRAS Após análise
minuciosa das amostras, pela Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social, foi verificado que as
empresas declaradas vencedoras estão em con-
formidade com as especificações mínimas exigidas
no Memorial Descritivo, sendo as amostras apresen-
tadas aprovadas conforme segue:  Empresa:
Comercial Quasi Tutto Eireli EPP Item 01 Valor
unitário R$ 12,00 Item 02 Valor unitário R$ 12,00
Item 27 Valor unitário R$ 1,40 Item 28 Valor unitário

R$ 1,90 Item 29 Valor unitário R$ 2,20   Empresa:
TR2 Comércio e Serviços de Papelaria Eireli Item 03
Valor unitário R$ 10,00 Item 04 Valor unitário R$
13,50 Item 05  Valor unitário R$ 10,80  Item 06  Valor
unitário R$ 3,50  Item 07 Valor unitário R$ 6,00 Item
08 Valor unitário R$  5,50 Item 09  Valor unitário R$
10,50 Item  10 Valor unitário R$  11,00 Item 12 Valor
unitário R$ 18,50   Item 13 Valor unitário R$ 24,00
Item 14 Valor unitário R$ 10,20 Item 16 Valor unitário
R$ 10,20  Item 17  Valor unitário R$ 15,00  Item 18
Valor unitário R$  9,00 Item 19  Valor unitário R$
2,50 Item 20 Valor unitário R$ 3,50 Item 21 Valor
unitário R$ 3,90  Item 22 Valor unitário R$  5,50 Item
25 Valor unitário R$  1,95 Item 26 Valor unitário R$
1,39 Os itens 11, 15, 23 e 24 restaram “Fracassados”
Ficando assim, todos intimados nos termos do artigo
04, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e alterações
posteriores. Em 24/06/2019. Alline Sabrinne
Pregoeira. 
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Banho e tosa agora pode
ser realizado em casa

Na Estância, o serviço a domicílio chegou há aproximadamente um ano 

A ida ao banho e tosa, muitas
vezes, pode ser um momento
complicado tanto para o dono
quanto para o animal. Transporte
em gaiolas, longa espera, ausência
do dono, contato com outros pets,
entre outros fatores podem oca-
sionar estresse ao bicinho e tornar
o momento do banho em um ver-

dadeiro tormento.
A fim de trazer mais comodida-

de – principalmente – aos animais,
o serviço que antes era oferecido
apenas em Pet Shop passou a ser
realizado na porta do cliente: é o
banho e tosa a domicílio, que além
da comodidade oferece inúmeras
vantagens.

Em Ribeirão Pires, a então novi-
dade chegou há aproximadamente
um ano com o “CarinhOsso”.
Segundo Júlio Enzo Cavallari
Júnior, proprietário do trailer que
roda a cidade realizando serviços
de higiene e bem-estar animal, a
ideia surgiu como uma maneira de
conciliar seu trabalho com de sua
filha Maria Helena -  formada em
Medicina Veterinária. “Sem dúvi-
das a principal vantagem é a redu-
ção do estresse animal. O banho e
tosa a domicilio possibilita que o
dono acompanhe todo o trabalho,
dando uma sensação de segurança
ao animal”, afirma o tosador. 

Outras vantagens, segundo
explica Cavallari, são para os casos
de cachorros grandes ou idosos
que necessitam de cuidados espe-
ciais, seja por dificuldade de mobi-
lidade ou condições de saúde. “O
CarinhOsso oferece um atendi-
mento respaldado para casos que
necessitam de acompanhamento
veterinário, além de trabalharmos
com shampoos terapêuticos de
acordo com o recomendado para
cada animal”, explica.

O trailer CarinhOsso atende
toda a região de Ribeirão Pires, de
segunda à sábado das 8h às 18h. 

“Temos todos os equipamen-
tos, materiais e produtos para
banho, tosa e hidratação no trailer,
temos um reservatório de água
limpa e um reservatório para des-
carte de água usada”, finaliza.

Júlio Enzo conta com a ajuda da filha veterinária Maria Helena

Foto: Divulgação
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Envie a sua foto com o seu Pet para o whatsApp da Folha 9-9654-3215

Moleque, Kyra e Úrsula com direito 
a pose para a foto do Giro do Pet

Dona Mazé com 
a Frida, a sua

Porquinha da Índia

O Brandão lá de Rio
Grande da Serra, 
fotografou o Herry 
para o Giro do Pet

A Miriam aproveitou 
o dia ensolarado em

Ribeirão Pires para levar
o Teodoro e o Pedrinho

para um passeio 
descontraído, e 

aproveitaram para 
tirar uma foto e enviar 

ao Giro do Pet

Tiffany com o Black e o Dilan no Terraço Pet 
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Estância oferece opção de
hospedagem para Pets

Atendimento diferenciado para animais com necessidades especiais

Escolher ter um animal de
estimação inclui ter o acompa-
nhamento de um médico veteri-
nário, pois é o profissional ade-
quado para atender emergên-
cias e rotinas clinicas. Por isso, a
Estância conta com a opção de

atendimento veterinário 24
horas, no Pet Hotel Sítio
Arizona. O local disponibiliza o
serviço de banho e tosa, atendi-
mento clinico para animais com
necessidades especiais, idosos e
filhotes. Além de trazer opções

de diária e período de férias,
possibilitando que os donos de
cães e gatos possam deixar seus
Pets em um local seguro, garan-
tindo conforto e alimentação,
durante o período de viagem.

"Disponibilizamos um local
agradável para que os Pets pos-
sam se divertir. Não importa se
é um filhote, um animal com
necessidades especiais ou com
idade avançada, o importante é
ser bem tratado", diz a proprie-
tária e veterinária Andrea
Tavares Nogueira. O Hotel é
situado na R. Antônio Siqueira,
8, Ouro Fino Paulista, e conta
com espaços individuais que
servem como dormitórios para
os animais, e área de lazer. 

Para quem se interessar na
opção de hospedagem de seu
Pet, “é necessário realizar o pri-
meiro contato por telefone,
para agendar uma visita até o
local. Em seguida,  abrimos uma
ficha contendo detalhes sobre o
animal de estimação. É necessá-
rio que o animal esteja com as
vacinas e antipulgas em dia”,
finaliza Andrea.

Foto:Divulgação

Andrea Tavares Nogueira , proprietária e veterinária do Pet Hotel 
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